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Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  a r a k:
Egész évre ..................................
Kél évre . . ....................
Negyed évre . . .

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és H ir d e t ő n e k  le * ; j iitá n y o 8 a l> lia t i,  á r n z a b á ly  s z e r in t
8 kor. előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turócí-Szt.-M ártonba küldendők Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.

2 . Kiadóhivatal: A turócz-sit.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

A cseh-tót nemzetegység;.*)

v n .

A cseh-tót irodalmi viszony jelene im ez :
A csehek mint okos emberek megalkudtak 

a körülményekkel. llelátták, hogy u jelen poli
tikai viszonyuk között nem tarthatják fenn 
teljes épségében az irodalmi egységet s azért 
egy átmeneti korszakot inauguráltak.

Holoéek említett füzetében szomorúan 
feltárta a valót a cseheknek (15. old.) „Ha 
nekünk annyi hatalmunk lett volna, hogy a 
tótoknak, mielőtt tőlünk elszakadtak, cseh is
kolákat adhattunk volna, a melyekben az iro
dalmi cseh nyelvet már kis koruktól kezdve 
elsajátíthatták volna, - a tótok bizonyára nem 
szakadtak volna el tőlünk oly messzire s talán 
kedvük se kerekedik a tőlünk való elszaka
dásra. De a mi befolyásunk a tótokra csakis 
erkölcsi jellegű volt."

8 azután a 22. lapon: „A tótokról tudjuk, 
hogy poetikus lelküek. Ők poéták a családi 
tűzhelyen, a társadalomban, a politikában. A 
poózis magasztos adománya akadályozza őket, 
hogy a gyakorlati életben érvényesüljenek . .. 
De másrészt ez lelkesíti őket újra és újra. 
Ez adomány nélkül a tótok, tekintve pasziv 
természetüket, még kevésbé állayának ellen a 
magyar erőszaknak mint eddig) A tótok csak 
poetikus természetüknek köszönhetik, hogy a 
magyar áram vizei fölött tartják magukat. . . . 
Nekünk magunknak is elsőrendű érdekünk, 
hogy megálljának s le ne győzettessenek, 
a inig a viszonyok javunkra és az ö javukra 
meg nem változnak . . . S ha elismerjük, hogy 
a dal védelmezi a tótok nemzetiségét, nem 
vehetjük tőlük rossz néven, ha nemcsak az 
erdőkben és a mezőkön, hanem hírlapjaikban 
is ama „szójárásuk" hangján dalolnak, a mely 
őket beszélni tanította" . . .

Holedek ezek után kijelentette, hogy az, 
ha a „tót szó az irodalom némely ágaiban 
müveltetik, nem lehet a cseh nyelvnek kárára" 
s ez okból arra hívta fel a cseheket, hogy 
támogassák a tótokat „a hol az a cseh ér
dekkel összefér," nevezetesen tartsák fenn a 
tótokkal az irodalmi kölesünösséyet s „bizonyos 
mértékig megtűrve a tót szót, hassana t oda, hogy 
a cseh nyelv és cseh-irodalotn szükségessé és elke
rülhetetlenné váljék a tótokra nézve. “

S 1880. óta tényleg az a nézet hódított 
tért a cseheknél, hogy a tót irodalom a cseh 
irodalom kiegészítő része, hogy a tótul megje
lenő könyvek és hírlapok olyan helyet foglal
nak el a cseh irodalomban, mint a különféle 
sváb, bajor stb. helyi irodalmak a felnémet 
irodalomban.

A cseh-tót irodalmi kölcsönösség ( - Őesko- 
slvenská vzájemnost), a melyet mai formájá
ban a Holoéek- és a l ’okorny-félo brosürük 
hoztak létre, a következő alapokon nyugszik:

A csehek a tót könyvet és hírlapot a 
magukénak tekintik s azt olyan elbánásban 
részesítik, mint ha az cseh volna. A tótok ha
sonlókép magukénak tekintik a cseh könyvet 
és hírlapot s e szerint bánunk el vele.

A tót nyelv csak a népnek szánt köz
hasznú olvasmányokban és a költészetben jo-

*) Uad ;i Kclv. Iliradit 27. 2S. 30. :ll. :lt. is 35. Klímáit

gosult; ellenben a tudományos tárgyú, vagy 
színezetű könyv cseh nyelven Írandó. Az elfo
gadott kölcsönösségi elv alapján tehát a tót 
nyelvű könyv csak addig jogosult, a mig a 
tótok házi szükségletét elégíti ki. A csehek ez 
elvet szigorúan betartják s.arra törekednek, 
hogy még az olyan tudományos színezetű 
könyvek is cseh nyelven adassanak ki, a me
lyek magának a tót nyelvnek az anyagára 
vagy feldolgozására, vagy a tót külön iroda
lom történetére vonatkoznak.

A „kölcsönösségi éra" első ilyen terméke 
a Vléek-féle „Literatura na Slovensku" volt 
(1881), a melyben a tótok irodalma cseh nyel
ven tárgyaltatott. A cseh akadémia is szíve
sen elősegíti ez elv érvényesülését. Csak nem 
rég adta ki cseh magyarázatokkal Záthurecky 
nagy könyvét a tót közmondásokról s ma
holnap kiadja, ugyancsak cseh magyarázatok
kal, a tót künyvészét kézi könyvét a töt folyó
iratok és hírlapok repertóriumával kibővítve.

Az elfogadott elv szerint a cseii és az 
irodalmi tót nyelv egyenjogú a cseh-tót társada
lomban. Ha a cseh ember összejön a tóttal, 
kilci a saját nyelvén beszél.

A két nyelv egyenjogú a hírlapirodalom
ban is. Cseh Írók cseh nyelven Írnak a tót 
hírlapokba és folyóiratókba s viszont a tót 
irók közleményeit tótul nyomatják le a cseh 
hírlapok és folvóiratok

A cseh szerkesztők és irók tótul nyomat
ják ki a tótból vett idézeteket s a tót szer
kesztők és irók viszout csehül a esetiből vett 
idézeteket.

Ez a dualisztikus elv körülbelül érvényesül is 
az utolsó két évtized óta.

A cseh-tót irodalmi kölcsönösségből folyó 
ezen kétnyelvűség minden esetre egy kicsit 
furcsa; lehetőségét az magyarázza meg, hogy 
az irodalmi tót nyelv, mint fentebb láttuk, 
nagyon el van csahesedve s így a kétnyelvű
ség azt a benyomást kelti a megfigyelőben, 
mintha itt válóban egy és ugyanazon nyelv 
két szójárásáról volna szó.

A csehek egyelőre meg lehetnek elégedve 
a dolgok ilyen rendjével is, mert a tótok cse- 

ihesitése igy is kellőképen haladhat. Hiszen 
az, tekintve a végeredmény t, úgy is mindegy, 
vájjon a tót nép a cseh szavakat és a cseh 
kifejezéseket közvetlenül a cseh könyvekből 
és hírlapokból meriti-e, vagy pedig közvetve 
az elcsehesedett irodalmi tót nyelvből veszi 
át és sajátítja el.

Hogy a kölcsönösség fent vázolt alakja 
meddig fog fenmaradni, azt, magától értetődik,’ 
nem lehet meghatározni. Azonban egyes tüne
tekből már most azt lehet következtetni, hogy 
az o fajta kölcsönösség nem lesz tartós életű. 
A csehek külömbeu már eredetileg átmeneti
nek tervezték. A tót nyelvet annak a remé
nyében ogyenjogositották, hogy a politikai vi
szonyok megváltoznak, s aztán behozhatják 
helyébe a csehek Talán azt remélték, hogy 
megismétlődnek az ötvenes évi viszonyok s 
hogy ők, mint akkor, képesek lesznek a kor
mányhatalomnál kieszközölni, hogy a tót nyelv 
helyébe a cseh nyelv hozassák be. Sok jel 
azonban arra mutat, hogy már is belefáradtak 
a várakozásba . . . Erről látszik tanúskodni 
Meakulpiusky-nak a múlt évben megjelent 
brosürje is. (Göding 1901.) Czime: Co báty

Slováky. Magyarul: Mi gátolja a tótokat a ha
ladásban ?

A cseh-tót nemzetegység érdekét a tótok
nál a legújabb időben különösen azok a fiatal 
emberek mozdítják elő, a kik cseh iskolákban 
nevelkedtek. Saját lapjuk van Szakolezán, a 
„Hlas", a mely e cseh-tót irodalmi kölcsönös
ség fentebb vázolt elvein alapul ugyan, a mely 
azonban minden tekintetben a cseh nyelv és 
irodalom malmára hajtja a vizet a magyaror
szági tótoknál. A „Hlas" igen ügyesen dolgozik 
s úgy szólva az összes tót nemzetiségű fiatal
ságot maga köré gyűjtötte. Nem vonhatom 
kétségbe szerkesztője, Blalio dr. őszinteségét, 
ok legalább nincs erre. Megengedem, hogy ő 
őszintén a cseh-tót irodalmi egység fentebb 
megrajzolt alapjain áll s nemcsak pártpolitikai 
szempontból, de tény a mi tény, hogy a Meakul- 
pinsktj-féle brosiir csak az ö táborának a légköré
ben szerezhette az inspirdeziót.

A Meakulpinsky-féle brosür nagy port 
vert fel tavaly a cseh és tót körökben s a ma
gyar sajtó is közölt belőle szemelvényeket. 
Blet-halálharczra kelt a turócz-szent-mártoni 
nemzetiségi politikusok ellen. Itt azt emelem 
ki belőle, a mi a Csehországban és Morva
országban nevelkedő tót ifjúságnak a cseh- 
tót irodalmi illetve nemzeti egységről táplált 
érzelmeit tükrözi vissza.

Meakulpinsk^ füzetének 101/103. oldalán 
ezt Írja:

„A származás és vér azonossága ős idők
től kezdve egy egyetlen etnográfiái egységbe 
kötötte össze a cseheket és tótokat. Tekintve 
azt, hogy a csehek évszázadok óta bevándo
roltak a tótságra (p. o. már csak a tatárjárás 
után is a kiveszett tótok helyére nagyon sok 
cseh jött be), az a kérdés is helyén van, váj
jon a tótok többsége eredetére nézve nem 
vérbeli csehek (morvák vagy sziléziai szlávok)-e ? 
Az bizonyos, hogy az, a mit „tót kultúrának" 
nevezünk, »/io részben közvetlenül vagy köz
vetve cseh eredetű. Az is bizonyos, hogy a 
tótok a csehekkel való irodalmi egység nél
kül soha nemzetiségileg a műveltség egyidejű 
nívójára nem emelkedhetnek s annak követ
keztében az államban vagy a történelemben 
soha kellő súlyt és érvényesülést nem szerez
hetnek, sőt még a társadalomban se. S ha 
szerencséjük lesz is, ha t. i. nem vesztik el 
nemzetiségüket, — a mit maguk segítenek 
elő, az egész vonalon izolálván magukat, — 
a külön tót nyelv a tudomány, művészet stb. 
mezején akkor se állít magának örökkévaló 
emléket, hanem legfeljebb — szegénységi bi
zonyítványt — állít ki magának!"

A füzet 121. lapján:
„A tót irodalom, sajnos, nem kimerihetet- 

len, (nemi hlubinou’). Az olvasó nem sokat 
válogathat. A kik csak a tót künyvpiaczra 
vannak utalva, azok szellemileg nyomorognak, 
éhen halnak. Kevés a középosztály és a 
köznép részére kiadott jó tót könyv, s a mi 
kevés van is, az a könyvesboltból elfogyott. 
A könyvesboltokban oly kevés az üzletember, 
az iparos, a kézműves, a paraszt és munkás 
kezébe való tót könyv, hogy az alig elég 1—2 
évre a szorgalmasabb olvasónak. S azután mit 
olvasson ? A népet könyvtárakkal koll mű
velni. A könyvtárakban kell, hogy elegendő 
ezer ég ezer kötetig menő jó és érdokos ol-
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vasmány legyen. De hol szedjünk össze a mi tudjuk, hogy a hazaárulás az egyetlen, a legrctte-1ségében való hit már is meghódította a hazafiak szivét 
középmüveltségü olvasó részére legalább nőiesebb blln, mélyre irgalom nincs sem a földön, sem I és ez az eredmény jövendő munkássága sikorének leg- 
100 jó, érdekes tót könyvet ? C seh  k ö n y v e k  n é l- az égben. ' biztosabb záloga.
k i i l  e g y  f a l u s i  k ö n y v tá r t  se  le h e t  e g y b e á l l i t a n i De ez ünnepélyes alkalomkor, mikor a hazafiak Tere és czélja ugyanaz most, ami megalakulásakor 

így figyelmezteti Meakulpinsky a tótokat szive a nemzet jbvendö munkálásában összedobbau, ép- volt s annak is kell maradnia, de eszközeinek, hatásainak 
arra, hogy a két milliónyi tótságnak nincs Ipone munka érdekében számon kell vennünk mindont,! módjai felól testületi élotóben szabadon határozhat, 
joga a külön tót irodalomra. Kifejezetten is a mi feladatainkat küzelról-távolról, kodvezően vagy I Vannak, akik feladataira nézvo úgy vélekednek, hogy 
kimondja: „2 milliónyi tót s 51/* milliónyi kedvezőtlenül érinti és ennélfogva nem lehet közömbösen azoknak nem szabad érinteniük az állami feladatok
cseh együtt egy 71/* milliónyi törzset képez.
Ez se sok egy önálló irodalom fentartására, 
de mindenesetre több, mint a két milliónyi 
C80ppség.“ (135 ol.) Meakulpinsky szerint tehát 
a z  g á to l ja  a  tó to k a t  a  h a la d á s b a n , h o g y  e l s z a k a d 
ta k  a  cseh  n y e lv tő l  és ir o d a lo m tó l  s  a  f i a ta l  tó to k  
a k k é n t  a k a r n á n a k  a  tó to k o n  s e g í t e n i , h o g y  v i s s z a 
á l l í t a n á k  a z  ir o d a lm i  cse h  n y e lv e t  és a  cse h  i r o 
d a lm a t .

clsiklanunk kivált a nemzeti egység kérdéso fölött, moly kórét; de én, aki felvidékünk viszonyait ismorni vélem, 
csak a mi túlságos magyar türelmességünk és humánus 1 meg vagyok róla győződve, hogy nékünk nem szabad
nagylelkűségünk révén lőhetett kérdésessé. Számon kell | — nőm is czélszerü osztályoznunk a feladatokat, melyek-
vennünk, hogy eddig szokatlan nyíltsággal lép elő a uek megoldása módunkban áll. Itt a társadalom és az
belső ellenségek támadása s ilt is — ott is felhangzik állam kOlcsOnOs és folytonos együttmunkálására van
botor vakmerőséggel a magyar nemzeti jogok tagadása szükség, arra, hogy a társadalom kulturális munkájában 
és a magyar nemzeti kultúra kicsinylése. részt vegyen az állam és az államéban a társadalom;

Ki meri tagadni, hogy a magyar nemzet volt az ® magam részéről nem tartanám szerencsés gondolatnak, 
jegyotlen, mely ezen a földön államot szervezni, fentar- ka e kettőnek jogait, kötelességeit és feladatút mereven 

A mint ebből látjuk, a csehek és a cseh- tani és fejleszteni tudott? Ki merné tagadni, hogy Ma- széjjel választanók, mert az állam s társadalom ogyositett
barát tótok hiába adták ki a jelszót a cseh-tót gyarország volt. az, mely ezen a földön vitézségével erej® mindenesetre többre, sokra képes,
irodalmi kölcsönösségről, mert nem szülitek í nemzetet alkotott, mely ezer éy óta nem sajnálta vérét J Azok mellett a nagyfontosságu politikai kérdések
meg a tótok közt a cseh nyelv érdekében 
propagandát csinálni.

Ebből következtetem én, hogy a cseh-

az emberiség küzOs legnagyobb érdeke védelmében ? A | m°hott, melyek állami életünkben éppen most várnak 
civilizáció szolgálatában épp úgy, mint a jogok védői- J megoldásra s amelyek eldőntéso elébe a nemzet aggó
inezésében mindig legelői járt és mit hősiességével, szi-

tót irodalmi külcsünüsség jelen alakjában nem vének és elméjének erejével kivivőit, mindannak az
. . . .  I é  1 lláoA  t l.nnnM  l.á n n n l in l  n . írni n 1. u Itt, n 1..1,
életerős.

F. M. K. E.

áldását pazar kézzel osztotta fel mindazok között, a kik 
j nemzeti életénok részesei kívántak lenni. Nem kell visz- 
szamennünk a véres csatákig, melyekbon egyforma htt-

; séggel védelmezték meg őseink a trón biztonságát és a 
i hazai föld minden lakójának tűzhelyét. Még, ha a leg-

dalmas reménykedéssel tekint, közérdeklődésünkben ott 
vannak a társadalmi akcziók nagy kérdései, kivált a 
közművelődési vonatkozásaiban. A gyermekvédelem, a 
népkönyvtárak, a mezőgazdasági képozés, a munkás és 
cselédsegitő szövetkezések s az ifjúsági egyesületek nagy 
eszméje, mind megannyi arra törekszik, hogy a társa
dalom nemzeti alapon, nemzeti idoálokkal való szerve-

A F. M. K. E. selmeczbányai közgyűléséről nem- uíabb korra tekintünk, mikor igazságos, bölcs, nemeslelkü késére szolgáljon, mind megannyi a nomzeti ogység biz- 
csak a fővárosi sajtó, de a vidéki lapok is mind nagy i és na&y királyunk alkotmányos uralkodása alatt a fegy- ásításának egyik eszköze, módja, intézménye kíván

lenni és igy egyesületünk a kisdedóvodákon, iskolákon 
és daloskörükön kívül azokban is találhat munkásságá
nak megfelelő befolyást, alkalmat és módot, hogy az 
államhatalommal karöltve, a nemzeti léleknek, a magyar 
érzésnek és a magyar nyelvnek terjesztésében elüfiárjon. 

A nemzeti élet egét mindig a nemzet fiainak lelki

elismeréssel emlékeznek meg és konstatálják, hogy az 'rer0k zaját a béke komoly és alkotó munkájánk fára- 
egyesülot uj térre lépvén, fokozottabb mértékben lesz dozása váltotta fel. Mikor a magyar közmüvolődés 
hivatva feladatának megfelelhetni. Am a nemzetiségi gondjaiba vette a gyermekvédelem és a nemzeti nevelés 
sajtó is 'tudatára ébredt e változás fontosságának és a áldásos munkáját. Magunkra, a magyarokra gondoltunk-e 
mint lapunk más helyén olvasható, ugyancsak neki inon-! le»es êgelöször ? A magyar nép koserves adófilléreiből
nek az egyesületnek és alapos kritika alá veszik klllö-: kisdedovókat és iskolákat emeltünk, sokkal többet azj -
nősen Thuróczy Vilmosnak, az egyesület elnökének I id0f?en ajkúak, mint a tiszta fajraagyar lakosság számára, v,láSa d01’1*1 íül vagy borítja felhőkbe, 
megnyitó beszédéi. Ez ösztönöz bennünket arra. hogy megmutatva, hogy a más nyelvű testvéreink haladása, j H a  erkölcsünk, tudásunk érzésünk és gondolkodó- 
ezt a beszédet, mely úgy tartalmánál, mint formájánál j fejlődése, kiművelése kiváló gondoskodásunknak képezte \ jmnk orös’ îszta' becsületes és biztos, akkor ugyanolyan 
fogva is méltó feltűnést keltett, egész terjedelmében kö- fárg)’át mindenkor. A mi jogot, hasznot, szabadságot ki- )0SZ ne™zeti közéletünk is. Az események rohama, az 
zöljük és ezzel módot nyújtsunk olvasóinknak azzal ívtunk, abból nem zártunk ki senkit, hanem testvériesen, | ,dök irJa< az emberiségnek folytonosan folyó átalaku- 
me^ismerkedni. szinte — úgy látszik — magunk rovására megosztottuk j *asa uí me£ UJ feladatokat, küzdőimet, munkát sodor

° , ( [azokkal, a kik most, mikor felneveltük- a tőlük nyert,utunkka s a felfogás a szerint koronkint meg is változ-
íszie özgj ts . í jótéteményeket hálátlanul ellenünk próbálják fordítani., hátik, de a czél, hogy magyar és boldog legyen, nem

Drága magyar hegv eink közt üdvözlöm a felvidék I jja mereYen £s szigorúan mérlegre vetnők az eredraé-j v^hozhatik meg soha és igy nem változhatik meg az
hazafias magyarjait, a kik a kmcstermö sziklák közé i nyékét, majdnem azt mondhatjuk, hogy a saját magunk i ídeál sou‘> amely felé a mi egyesületünk kezdettől fogra
elhozták a hazaszeretet legbecsesebb ékességét, a ma- ,ajátf a raagyars4got röviilitotttik meg, midőn annak a jtörekszik-
gyár szív nemes érzelmeit, az ősi hagyományok iránt vagyonából az idegen nyelvüeknek érdekeit istápoltuk. Kz ideálnak jolképo a mi zászlónk, méltó minden 
való kegyeletet, a vérrel szerzett magyar földhöz való (Erre a nagyie]kUségre nincs más példa a nemzetek hazafi h a t á r a  és lelkesedésére. Alatta két évtizeden 
ragaszkodást, a nemzeti érzések lángoló füzét, hogy ezzel j életében. át állottam és küzdöttem magam is, néha csüggedten
a lelkesen lobogó szövétnekkel beragyogják az aranyosztói Réted* sem férhet hozzá: a hazafias nemzeti kor- néha Mozdulva, több jóakarattal, mint sikerrel, de 
bányát és az árnyékos bércek homályát! Ugv érzem, Hiányainkat és magyar társadalmat egyaránt az a nemes m in d i8  az'igaz magyar ember önzetlen lelkesedésével, 
mintha a nemes ércekből, melyek az ormok mélyében í czél vezérelte mindig, hogy a magyar erények nagylelkű Amde az idö eÜba s fejemen az esztendők derével em- 
rejtőznek, munkás magyarjainak lelkesedése az össze- gyakorjásáva, _  a magyar áldozatkészség hálára köte-j,ékeztet arra> hogy a zászlórúd súlya talán nálamnál 
tartozás, a nemzeti egyetértés újabb szent kapcsát ko- ,ezö bőkezűségével a nomzet minden fiának szivét minél iÖabb, erősebb és tüzesebb kezekbe való. Minden kürül- 
vácsolna nekünk, hogy még jobban — erősebben es erősebben a haza iránt való szeretetre és a közös nagv mén*v között azonban bizó lélekkel látóin a Finke di- 
fzi,lárd;!l,]'an nerazeti ideálok iránt való lelkesedésre buzdítsuk. De csösé&ét> hogy a magyarságot ilyen hatalmas táborba

az elkedvetlenítő és lehangoló jelenségek láttára ön- tudta tömöríteni. Jöjjön a munka, jöjjön a küzdelem, 
kénytelenül felvetődik a kérdés: vájjon szabad-e nagy- 0nök biz°nyára megállanak a Fiuké zászlója alatt — 
lelkiségünkben tovább mennünk? hogy vájjon számot r0ndülotenül.
tudunk-e majd adni az utódoknak arról, hogy az átvett Dolgozni és küzdeni fogunk híven, becsületesen 
örökséggel úgy gazdálkodtunk-e, a mint kellett? !és engedetlenül, s munkánkra a magyarok Istenének 

Itt ebben a hazában nem lehet más nemzet csak *ldása száll.

teljesítésére, melyek egyesületünk küzdelmes hivatásá
hoz vannak fűzve.

Nem tagadhatom, némi borongás vesz erőt lelkcmen, 
mikor a hazai föld e magaslatáról a nemzeti közélet 
látóhatárán körültekintek. Bizonyára valamennyien át 
vagyunk hatva a legszentebb nemzeti ideálok szeretetétől, 
a kik évtizedek sora óta a magyar nemzet boldogságáért, 
erkölcsi, anyagi és szellemi haladáásért küzdünk és azt 
óhajtanók, hogy ennek a vágyakozásnak az ereje áthassa 
a legelrejtettebb zugokat is, a kunyhók, a paloták lakóit 
egyaránt. Nekünk lehetetlen meg nem látnunk éppen a 
közelségénél fogva, hogy áldásos munkánkat mennyi 
rosszakarattal, gyanúsítással illetik, hogy lobogónkra, 
melyre nemzeti imádságunk van folhimezve, mennyi 
irigységgel tokintenek sokan azok közül, kik éppen en
nek a munkának a hasznát, ennek a nemzeti lobogónak 
az oltalmát évszázadokon át élvezték és élvezik ma is 
ivadékról ivadékra.

Túlságosan megbecsülném a kárhozatos törekvést, 
hogyha vitatkozásba vagy czáfolásba bocsátkoznám én 
a háladatlanság megtcstesülöivcl, a kik kétségbe vonni 
igyekeznek a magyar nemzeti himnus jogát és vitatják, 
hogy ezen a földön a hazaárulás nem bűn többé. A kik 
ilyen tanítások propagálásába szegődnek, önmaguk hagy

Emolt fővel s hazaszeroteftől dobogó szívvel in- 
dúljunk a múltnak jelszavával a jövendő küzdelmei 
elébe: V á lla t a  vd llho i.

a magyar. Ezen a földön nem lehet más hazaszeretet, 
más kötelesség, más műveltség, más gondolat vagy érzés, 
csak a magyar. Mindenki, aki a magyar nemzeti kulikra 
kötelékébe Zalának érzi és vallja magát a vallás és a 
faj, a nyelv, a vagyun és a rang választó falai daczára 
is nemzeti életünk litt részese, ezeréves szép hazánk 
hűséges lia. Mi, akik a némot lantos magyar érzéseit 
emlékművel örökítjük ineg, Csatádon, nem engedhetjük! 
mog, hogy furfangos ámiták széjjel tépjék a jnemzeti; Thuróczy Vilmos, a V. M. K. E. elnöke, eme tisz- 
összetartozás, a nemzoti érzés szálait, melyok bennünket léhez képest hazafias beszédet mondott*) a selmeczi 
a múlt omlékeinél cs jövendő közös reménységeinknél j gyltléson, a melyben úgy nyilatkozott, hogy ebben a 
fogva ósszeíUznok: kell, hogy az államnak legyen elég hazában csak magyar nemzet lobot, s hogy ,

A „Národnie Novinjr<‘ .legújabb 
elmélete.

hatalma, melylycl a veszedelmes áramlatoknak útját 
állja és azokat, kik törvényeinek ellenszegülnek, megfé
kezze. A társadalomnak pedig kell életerős közszolloménok 
lenni.

, . ezen nem
zetnok a gondolkozása, az érzése is csak magyar lehet 
Ezzel, ügy hiszszük, sem újat, sem szokatlant, sem sé-

------  foltnost nem mondott ennek a m a g ya r  kulturegyesület
mely ellenállhatatlan varázsával hassa át a sziveket! nők m a g y a r  szülotésü és m a g ya r  érzelmű elnöke, sőt 

és az elméket és mindnyájunkat arra az útra kalauzoljon, mi több, csak annak a sokszor idézőit u. n. nemzeti- 
melyen a haza és a nemzet egységes boldogulását ségi türvénynok egyik bevezető paragrafusát vari

álta, amely szorint mindnyájan, a kik ezt a földet lak
juk, az egységes magyar nemzetnek a tagjai, hozzátar-

ták cl az erkölcsi alapot és nem érdemlik meg, hogy munkálhatjuk.
jé népünk eme ámitéit a szeretet szavaival illessük. Ez az ut t. Közgyűlés a F. M K E két évtizedes
Történelmi jogaink ereje^elfyja őket, mint a szél a tar-[ pályafutásának útja. Testületi szelleme a magyarság tozéi vagyunk, amiből minden józan gondolkodású mu
tálom cs st.lv mik ul való pelyhet s nemzet, érzéseinek egészséges és életerős közszelleme, molv tétovázás és! bor ismét azt következteti hogy *
arja, minta dajradó folvó elsönri mesterkélt . fnnrinrkn. immdnráe néllrM Uein K« « -----m - u u . ..  i. .. . . . .  > u j

dásaik 
vésett
hogy j z iiiiu u o a iu iii . t n iv u i u j t i i  ti  llU £U S£O rU tO inCK  ZSOIOZS . . .  . ,  -  -

Iiccsaa történeti tradicziók, hanem sokkal bonillái, melyeket ozer éven át az örök Isten áldása kisért
•) Láid lapunk mai izámában a F. M. £  K. czikkat.



36. szára. Turócz-Szent-Márton

söbb kötelékek is ogybefűzzék. Mivel azonban a „Nár.' 
Nov.* embereire mindont rá lobot fogni, csak azt az 
egyet nem, hogy a magyar alkotmány, a magyar köz
jog intézkodésoivel szemben józanul tudjanak Ítélni, 
igon természetes, hogy a Thuróczy Vilmos kijelentését 
sem képesek megérteni, sőt alkalomszerűnek som ta
lálják. Szerintük egész természetes, hogy a két tót 
kulturegylet (a Tót Múzeumi Társaság és a Zsivena 
nőegylet) közgyűléséből Üdvözlő táviratot moneszszo- 
nok egy, a magyar állampénztárból nyugdijat élvező 
tisztviselő aláírásával egy oly férfiúhoz, a ki eleddig 
pllspüki székébon csak magyargyUlöleto által tűnt ki, 
a ki tehát ellonségc annak a nemzetnek, amelyhez az 
öt üdvözlő tótok is tartoznak, — de nem helyes, ami
kor egy magyar kulturogyesUlot közgyűlésén, a magyar 
nemzet gondolat- és érzésbeli egységességének szüksé
géről szónokolnak. De nem ez a „Nár. Nov.* uj thoori- 
ája, mert ez olyan régi, mint maga a lap. Ez a lap 
minden alkalommal a tótok istenadta, természetes joga
ira hivatkozik, s arra, hogy ö őzen jogokért folytat har- 
ezot a hatalmaskodó magyarság ellen, — zsidóűldözése' 
is csupán csak istonfélelmébcn, jámborságában leli ma
gyarázatát, — de ime, most ogyszerre nagyot gondol- j 
tak ezok a Titánok és nyíltan kimondják, az újságuk
ban is kiírják, hogy még maga az isten sem tulajdoní
tott magának akkora absolutisztikus hatalmat (mint a 
mekkorát Thuróczy a magyaroknak kíván), mert az is
ten meghagyta az embernek az észt, a szivet és az aka- J 
ralot. Istennel is lobot ellenkezni, bár az már aztán más! 
kérdés, hogy haszonnal-e, avagy peddig kárral. Ez a j 
„Nár. N o y .* uj elmélete. Az Isten csak azért hagyta 
meg az embernek az észt, a szivet, az akaratot, hogy 
esetleg még vele szemben is fellázadhasson, az ö örök 
törvényeit is lábbal tiporhassa . . .  A magyar sovinista 
pedig az Isten fölé helyezkedik, mert nem engedi meg 
a tótnak, hogy tótul érezzon, tótul gondolkodjék, tót 
akarattal cselekedjék. Ez az elmélet pedig hamis, mint 
a hogy a tót túlzók ogész politikai kártyavára ily ingo-1 

ványos alapon épült, és annak a zalamegyei egyszerű 
magyar parasztnak a feleletében több az egészséges lo-j 
gika, mint a „Nár. Nov.* összos eddigi évfolyamaiban. 
Elmondjuk azt a feleletet. A Deák Ferencz nehány párt- 
hive valami politikai akczióra készült s a vezér vélemé
nyét kérdezték. Deák ezzel az adomával felelt nekik :! 
Jött egyszer egy űri ember ogy zalamegyei faluba, s 
mivel éppen aratás, cséplés ideje volt, amikor faluhelyen 
tilos szokott lenni a dohányzás, azt kérdezte az egyik 
paraszttól, hogy szabad-e itt dohányozni? „Szabadni 
szabad" — felelt az atyafi — „de tisztességes ember nem 
teszi. "  Hát az Isten azért adott az embernek szivet, észt! 
és akaratot, hogy e hármas vitorla alatt evezzen élete 
utján rendeltetése czélja felé, miután pedig a nemzetek 
is ilyen érző, gondolkodó és cselekvő lényokböl alakul- j 
nak, igen természetes, hogy ezeknek is a szív, az ész, 
az akarat a vezetőik, milliónyi ogyütt érző szív, milli
ónyi egyetértő ész, milliónyi egyazon czélra törő akarat. 
Ezt akarta jelezni Thuróczy Vilmos az ő beszédében, 
mert neki nőm a turócz-szont-mihályi tót druszája, a MiSo 
Turöan kis házatája lebegett a lelki szeme előtt, hanem 
az a nagy magyar nemzet, amelynek az a MiSo Turéan 
is egyik tagja. Ez a MiSo TurCan érezhet, gondolkod
h a t ,  akarhaL, beszélhet, imádkozhat, tehet-vehot tó
tul az ö kis falujában, az ő szükebb hazájában, az ő 
külön tót világában, de mint ennek a magyar hazának 
polgára, ennek a magyar nemzetnek tagja más érzése, 
más gondolata, más akarata nem lehet, mint az, amely 
ennek a hazának, ennok a nemzetnek a javát czélozza. 
S az a szív, amely ügy érez, akkor is magyar, ha tótul 
beszélő, tótul gondolkodó embernek a keblében dobog. 
Ez nem uj elmélet. Mindig voltak s most is vannak 
tótjaink, akik tót nyolvükhüz és nemzetiségükhöz való 
ragaszkodásuk mellett magyar hazafiaknak vallották 
és vallják magukat, s ha idegenbe kerülnek, nem a 
Slovák-kal tüntetnek, hanem Uhor-nak mondják magu
kat, amikor nem a nyelvüket, hanoin a hazájukat kér
dik. Mert l'horsko van. Slovensko pedig sohol, 
semmiféle mappán nem szorepel mint ország, mint 
haza, mint politikai, vagy államterület, s bármily kö
vér betüvol nyomassák is ki a „Nár. Nov.“-ban a tótok 
képzelt jogait, a Slovensko szó egyelöro mégis csak 
etnográfiái fogalmat jelent, s reméljük, hogy a magyar 
állam fennállásának második évezredében is mindvégig 
ezt fogja jelenteni.

A „Nár. Nov.M azonban nőm éri bo o népbolon- 
diló, a nép erkölcsét megmételyező ezen uj olinélottol, 
hanem egy újabb czikkében (103 sz.) a „Pesti Hírlapi
nak egy közleményét reprodukálva, günyosan utal a F. 
M. K. E. meddő erőlködéseire, csekély oszközoire. A 
„Pesti Hírlap* büszke lehet erre az ő legújabb kö- 
nyökös pajtására! De hát a „P. H.“ szava épp oly 
kevéssé szentirás, mint az öt idéző „Nár. Nov.* Sőt

ellenkozölog! Komolyan egyiket sem lehet vonni, a lég- 
kevésbbé pedig akkor, mikor komoly dolgokról beszél
nek, mint a minő a F. M. K. E. is. Nem tudjuk, bogy 
a „P. II.* dúsgazdag tulajdonosai, a Légrády testvérek, 
mennyivel járultak hozzá a F. M. K. E. anyagi eszkö
zeinek gyarapításához, ami lapjuknak azt a nagyhangü 
kritikáját némileg indokolná, azt azonban tudjuk, hogy 
az a 350,000 korona, a mely a F. M. K. E. vagyonát 
képozi ez idő szerint, jobbára a föl vidéki magyarság 
adományaiból, tagsági dijaiból gyűlt össze és hogy a F. 
M. K. E. évi jövedelmei jobbára tót ajkú szülők gyer
mekeinek nevolésére fordittatnak. ízléstelen dolog az, 
egyesületet kicsinylő güny tárgyává tenni csekély va- ( 
gyona miatt, amikor ennek nem az egyesület, hanem 
más, rajta kívül álló tényezők az okai, egyenesen go
noszság számba megy pedig a F. M. K. E. megkritizá- 
lása a tót túlzók részéről, akiknek enemü alkotásai a 
F. M. K. E.-vol szemben ugyancsak szánalmasak.

A Matícza elkobzott „kincseidről, azoknak értéké
ről már szólottunk lapunkban, a többire pedig kár szót I 
vesztegetni. Két kulturegyletük közgyűlésére 60—70: 
ember érkezett ez évben, jobbára morva, cseh turisták, 
akik a külön tót hullahamvasztó kemenezét akarták látni 
Tur.-Szt.-Mártonban, s csalódottan utaztak el, amikor 
ennek hiányáról értesültek.

Mi sohasem magasztaltuk a F. M. K. E. működé
sét, de a jó szándékát sem vontuk kétségbe soha. A F. 
M. K. E. eleddig inkább humánus, mintsem magyar 
kulturczélokat szolgált, s emberbaráti működésével, a 
kisdedovó intézetek fenntartásával első sorban a tót nép
nek tett szolgálatokat, annak a tót népnek, amelytől a 
tót túlzók egyleteik, sajtójuk stb. részére folyton csak áldo
zatokat kunyorálnak. Akadtak naiv emberek innen is, 
tulnan is, a kik a kisdedóvodáktól a tót nép magyaroso
dását remélték, illetőleg, a kik a tót nép nemzetiségi 
jellegét féltettek tőlük. Hiú remény, alaptalan félelem! 
A F. M. K. E.-nek, mint magyar kulturcgyesületnok nem 
volt s nőm is lehet soha a sovin értelemben vett ma
gyarosítás a czélja, hanem egyesegyedül csak az, hogy 
megfelelő eszközökkel a tót népet közelebb hozza a ma
gyar testvérnép szivéhez, hogy igy testvéri szeretetben 
igyekezzenek azon közös czél felé, melyet a gondviselés 
ogységos magyar nemzetünknek rendelt.

Czélzást tesz a „Nár. Nov.“ ide vonatkozó czik- 
kének végén a magyar megyei lapokra, azoknak szer
kesztőire is, amire csak az a megjegyzésünk, hogy az 
utolsó, ollóval szerkesztett magyar megyei lapnak is 
tisztosségesebb, becsületesebb a programmja, mint a minő 
a „Nár. Nov.*-é, amelynek ténylog szüksége van a „m u - 
chotrávu-rtL (légyméreg), se többre, se kevesebbre, mint 
a mit érdemel.

F e 1 t i d é k i  H i r a d  ó.

h í r e i n k .

— Személyi hír. Justli Ferencz, a stubnyafürdői 
választó kerület képviselője, csütörtökön Pozsonyba 
utazott az ott rendezett mezőgazdasági kiállítás megnyi
tására.

— Áthelyezés. A vallás és közokt. m. kir. minisz
ter Grubor Vilma turócz-szent-mártoni és Márkus Erzsé
bet kiskapusi állami elemi iskolai rondes tanítónőket 
kölcsönösen áthelyezte. Gruber Vilma 28 évon át volt 
a turócz-szent-mártoni elemi iskolánál alkalmazva és igy 
legrégibb tagja volt a tantestületnek.

— UJ tanítónő. A szont-máriai róm. kath. fcloke- 
zoti iskolához Kvanduk Irén oki. óvónőt választották 
meg ideiglenesen tanítónőül.

— Kossnthünnep. Mint már lapunk múlt számá
ban jeleztük, Turóczvármegyébcn is kegyelettel fognak 
megemlékezni Kossuth Lajos születésének 100-dik év
fordulójáról. Ez alkalomból Pribóczon az ág. h. cvang. 
templomban ünnepélyes isteni tisztelőt lesz, a melyet 
Klimo Vilmos lelkész fog tartani. Itt meg fog jelenni a 
turócz-szent-mártoni magyarság is, moly haza jövet a 
Magyar Kaszinóban közös ebéden folytatja az emlék
ünnepet.

— Torócilak a pozsonyi kiállításon. Turócz- 
vármegyo gazdaküzünsége már régobben elhatározta, 
hogy a vármegye területén oly szép erodménynyel meg
honosított s most már szépen tenyésző pinzgaui szarvas- 
marháját a pozsonyi gazdasági kiállításon bemutatja. E 
czélból H u d á k  Endro állami állatorvos beutazta az egyes 
községoket és kiválasztotta a bcjclontott példányok ja
vát. Minden járásból 20— 20 drb. kerül a kiállításra.

— Igazgatótanáos ülés. A znióváraljai állami 
tanitóképezde igazgató tanácsa tognap Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő elnöklete alatt ülést tartott, a melyen 
a növendékek fölvételét és segélyezésének mérvét vég
legesen megállapították. Jelen voltak ifj. J u s th  György 
főispán, lien iczky  Kálmán alispán, K lim o  Vilmos ág. ev. 
lelkész igazgató tanácsosok.

— Nagy Idők tanú ja . F. hó 30-án hunyt el Szkle- 
nón Palugyay Nándor negyvennyolezas honvédhadnagy 
74 éves korában. Az elhunyt Turócz-Szklenón élt már 
évek óta csendes elvonultságban. Csak nem igen régen, 
1900-ban nősült inog, nőül ve vén Harkányi Erzsébet 
ottani postamesternőt. F. hó 1 -én temették el nagy rész
vét mellett. Régi bajtársai közül csak egyetlen egy volt 
jelen: Szentgyörgyi József turócz-szklenói kántor tanító, 
ki a boldogulnál egy zászló alatt harczolt. Az elhunyt 
tetemeit Hájba szállították és ott helyezték örök nyuga
lomra.

— G yilkosság  R uttkán . Az ember lelkűidében 
oly gyakran follilkerekedö állatias vad indulat, mely 
már sokaknak okozta vesztét, borzalmas módon nyilat
kozott meg Lainos Gyurcse János ruttkai lakosban, ki 
a gonosztettek legnagyobbikára vetemedett, meggyilkol
ván édes anyját, a  gyilkos múltjára és életkörülmé- 
nyeiro vonatkozólag tudósítónk a következőket Írja: 
Lamos Gyurcse János ruttkai születésű 23 éves fiatal 
ember, már kiskorában szófogadatlan rakonczátlan gyer
mek volt. Négy éven át volt beírva az iskolába, mit a 
szülői felügyeletnek daczára nagyon rendetlenül jároga- 
tott, 1 2  éves volt mikor az apja meghalt s igy kizáró
lag anyai nevelésben részesült, anyja pedig — mint mond
ják — nem igen tudott bírni a szófogadatlan gyermek
kel, ki már ekkor saját kedve szerint tett mindent, nem 
rettegvén a legsúlyosabb büntetéstől sem. Nagyobb ko
rában a ksod. vasútnál — azután a gözfttrésznél mint 
napszámos, az utóbbi időben pedig ugyancsak a ksod. 
vasútnál mint tolató volt alkalmazva. Részeg állapotában 
— mi nála nem a ritkaságok közé tartozott — köte
kedő, duhaj természetű volt, miért is nem egyszer lett 
rendre utasítva feljebbvalóitól, ügy annyira, hogy már- 
már állását is elveszitette. Lopás miatt már büntetve 
is volt. Ferencz nevű bátyja ezelőtt évekkel megnősül
vén anyjától elköltözött, ö maga podig Mária nevű 

; 16 éves testvérével folytonosan az anyjánál lakott s az
utóbbi időben 1 kor. 90 fill. napi keresetéből azzal já
rult hozzá anyja kiadásaihoz, hogy havonta 24—28 ko
rona értékben élelmi szert vásárolt a fogyasztási szövet
kezetből. Anyjával szemben — mint beszélik — 
nagyon goromba volt, sőt több izbon meg is verte. 
Körülbelül három hónapja ismerkedett meg Panacsek 
Francziska várnai leánynyal, kinek apja az időben Rutt
kán dolgozott. A leányt már e) is jegyezte, az esküvőt 
e hó 6 -áu tervezték megtartani. A borzalmas gyilkos
ság közvetlen indító oka negyven koronán múlt. Az 
esküvő mogtarthatása végett ugyanis a fiatal embernek 
pénzre volt szükségo, miért is megkérte édes anyját s 
még egy másik embert, hogy negyven koronányi összeg 
felvehetése czéljából váltóját Írják alá. Az illetők a kitől* 

1 tetten váltót, mit sem sejtve aláírták, Lamos azonban 
a váltót nem negyven, hanem 80 koronára állította ki s 
a pénzt múlt hó 28-án a ruttkai takarékpénztárból fel 
is vette. Az anya még az nap megtudta, hogy fia nem 
negyven, hanem 80 koronát vett fel és miután koráb
ban nem találkozhatott fiával, 30-án délután öt óra felé 
a mezőről hazajövet otthon találva öt, kérdőre vonta, 
hogy merte ezt megtenni. Ebből veszokedés származott, 
az asszony méregbe jött, kihúzott ogy bab karót s az
zal többször ráütött fia hátára. A fiú kivolto anyja kezé
ből a már eltört karót s vissza akart ütni, de a karó 
megint csak az anyja kezeibe került, ki az ütlegelést 
folytatni akarta. Ekkor a fiú boszaladt a konyhába, hová 
az anyja követto s midőn már mindketten benn voltak 
a fiú bezárta az ajtót s ügy kezdte ütni az anyját. A 
nagy lármára egy pár asszony gyűlt össze, be akartak 
hatolni a konyhába, de az ajtót nem tudták betörni. Ez 
alatt végezte el a fiú a borzalmas munkáját. Mikor 
aztán már látta, hogy anyja mozdulatlanul fekszik, ki
nyitotta az ajtót s kiszaladt a mezőre, innen pedig a 
csendörségliez ment jelentkezni. A házba betóduló em
berok az asszonyt vérben találták, a fején nem keve
sebb, mint 7 ütés látszott. A szerencsétlen asszony más
nap reggel 7 órakor halt meg, egész éjjelen át iszo
nyúan szenvedve. A csendörség az esetről sürgős 
jelentést tett, a molynok folytán a bonezolást azonnal 
megtartottak és a bíróság intézkedése folytán a gyilkost 
egyoneson a boszterczebányai kir. törvényszék fogházába 
szállították. Ott várja most méltó büntetését. Elindulás 
előtt állítólag keservesen sirt.

— Tanu lm ányi k lrá n d n lá s . A znióváraljai állami 
tanitóképezde ifjúsága a jövő héton tanulmányi kirándu
lást rendez Pozsonyba az ottani kiállítás és a város ne
vezetességeinek megtekintésére. Pozsonyból Récsbo is 
átrándulnak, a hol a múzeumokat s nehány tanintézetet 
fognak megtekinteni. Ezon kirándulás költségeihez a 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 400 korona segélyt 
engedélyezett.

— T a r th a ta tla n  á llapo t uralkodik a turócz-szent- 
, mártoni vasútállomáson az esti 306. számú személyvonat
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Turóez-Szt.Márton,
nyári idény alatt igon so-

F e l v i d  é k  i H í r a d ó . ______
A nemzetiségek és a fizetés rendezés- A

1902. szeptem ber szátn.

érkezésekor. Ezt a vonalot 
kan használják,
érkoznek, _ _ „ .......... .
és két vonat között a felszállókkal szemben botorkálni.1 i,0/saun/it /engedeznek azért is, hogy a vármegyék 
Ebben az időben ugyanis egy tehorvonat állja el a ki- ügykezelését tovább vizsgáltatja és a selejtes elemeket 
szállás útját, amelynek, hogy miért kell az első vá- lehetetlenné teszi 
gányra állni azt a vasúti bölcsosóg tudja talán, de mi nem

• "aliSlrt líljiun »••»••'.••• ■—------ - o * . ,
jí melyok tárgyilagos Ítéletre képesek. A kik latjak azt 

eddig nagyobb szerencwtlenscg nem törten!. A küzdte ■ ;l lluzj:a|mati a melylyel az egész kormány a közigaz- 
ség biztonsága szempontjából kórjuk azt, a kinek mód-lga^ s akadálytalan és igazságos lebonyolítását sllrgeti és 
jában van ezen a tartbatlan állapoton segíteni, hogy te

ur. E»ZI a VUIHUUI .1 l ljn n  .. ...» 1 mm uoui«vwnoftv .  —  -  - - - - -  ... . . . .
lálják, a kik a .Ilikor Tnriez-ttaont-Mártonba lapok bámulatos ogyírteln.Useggcl ™  lk, ' !

. . . . . .  1 • . 1 1 1  11 • mán miniszterelnököt abból az alkalomból, bog) a iis/a
a legnagyobbsbWsegton kémlelőnek leszólni v “ M“  ri>ndezís;., komolyi.ii vdgrobajlia ; vala-

fedeznek azért is, hogy a vai..... .... ''
• vizsgáltatja és a selejtes e 
közigazgatási szolgálatra. Ezt persze 

Národnie Nov. mega többi magyarországi natio- 
, , v ,,, „ . . . .  „ i, W1M. nnlista lapok Írják, liánom azok az idegen nyolvll lapok,felfogni képesek nem vagyunk. Valóban csodalatos, hogy 1 J.. ........................

annak érdekében ncin tartózkodik attól sem, hogy elő
kelő tisztviselőknek is tudtára adja, hogy további mun
kájukra nem reflektál - azok igen is őszinte örömmel 
üdvözlik ezt az áramlatot. Am a mi nemzetiségi sajtónk 
ezt sem méltányolja, sőt nem is örvend neki, mert na
gyon jól tudja* hogy a közigazgatási bajok megszűnté
vel teljesen elveszíti lába alól a talajt és nem lesz többé 

képviselőválasztások alkalmával a verbói választókerület; módjában apróbb hibákból is a birszárnyain elefántot 
küldte a parlamentbe tót nemzetiségi programmal. Fék- nevelni. Jól tudják a mi ellenlábasaink, hogy a jobban 
telenlll izgatott ez a jeles ur mindenütt a magyarság dotált tisztviselői kar veszedelmesebb lesz, a moly tető- 
ellen, s kerületének minden községében vakmerőén kér- pontjára akkor ér, ha majdan a közigazgatás állaino- 
dezte programbeszédjében: Mit akarnak ilt a magva- sjtva |esz. Egyelőre sajnos, nyugodtan lehetnek, mert 
rok, ez a mi birodalmunk, a Szvatopluk birodalma! ezen nagyszabású reform végrehajtása még nem a leg- 
llyon jelszavakkal kerltlt a magyar törvényhozók közé: közelebbi jövő kérdéso,

gyen valamit, mert ez igy nem maradhat.
— Elutazás. Itj. Justb György főispán neje, gyer

mekeivel együtt Neczpálról, a hol a nyarat töltötték, 
téli tartózkodásra Budapestre költöztek.

— Válások János. Válások Jánost, az általános

Valasek János. Most azonban mégis úgy látszik, elnyeri J Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy
jutalmát, mert mint nyitrai tudósítónk jelenti: a nyitnál perencz József kesertivlz valamennvi hasonló vizet, 
törvényszék vádtanácsa a pánszláv képviselőt izgatás |l.is|iaj |l*> hntása és emlifésro méító kellemes izénél
miatt vád alá helyezte. I („gva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk

— Turóczl orvosok. Az országos orvosi szövet- határozottan Ferón ez J ózs e f  keserllvizot. 
ség turóczmegyei fiókja a múlt vasárnapon tartotta Rutt- 
kán a tagok élénk érdeklődése mellett évi rendes köz- 1 
gyűlését. A napirend során elnökül ismét L)r. Haas Ja- j 
kab megyei főorvos, jegyzőül l)r. Boros Béla, pénztá
rosnak Dr. Haáz Simon és Ugyészszé Dr. Messinger Mór 
znióváraljai ügyvéd választatott meg.

Felelős szerkesztő : I l c r e c *  CJyula. 
Főmunkatárs: Itú n fl J á n o s

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szí- 
— Tüzek mindenfelé. Még alig kozdollék meg a ves tudomására, hogy saját vezetésem  alatt 

cséplést már is minden oldalról tüzeket jeleznek. !•'. In. , , vitnnrten sZprvozptt 8 a letrtliabb1-én este B i s z t r ó k é n  égett le egy gazdasági cplilot á|lo> J tagú, Kitűnően szel vezeti s a tegujauu
meg egy nagy kazal; ugyanazon nap éjiéikor meg darabokkal ÖSSZetaülllt rimaszombati 
T u ró cz-Szen t-M ártonban  fújtak tűzi riadót. Itt a Dómmal 
szemben szintén egy gabonával megrakott csűr égett le.
A tűzoltók azonban dicséretes buzgalommal és nagy erő
feszítéssel a tűz tovább terjedését meggátolták. Eiptó- 
Szt.-Miklósról pedig a következőket Írja levelezőnk: Az 
utolsó napokban három Ízben nyugtalanította a liizihírma^™ mjnt vidéken szolgálatára állok íi 11. é. 
városunk lakosait. A szomszéd Okolicsno községben két

Képviselők
kik gázberendezések szereléséi.... jártasak, kerestetnek
Acetytén világítási vállalathoz. Ajánlatuk reteren 
eziák megjelölésével Kiinger Riell tiimijHildskire.lieiii 
gép- és léinárn-gvár magyarországi leiepe Hmlapesl, 
VII. flernád-utcza48-ik sz. ,.,toelylén-ndvar“ cziinzeiiilök.

Szőlő eladás.
A neves visontai begyen, melynek szőlői, kitűnőek 

nagy szőlőbirtokos vagyok.
Ezen szőlőkben termelt, kiválóan édes és kellemes 

ízű ez évi csemege szőlő termését ajánlom a kővetkező 
árakon:

1. Mézes lobér szőlő kilója . .‘Ifi fillér
2. Fehér és piros cbasseles „ . 4-1 „
3. Kiváló téli csemege fajak „ . 4<» „
4. Muskolatok .. 48 „

A szőlők f» 10 kilós kosarakban küldetnek.
Kereskedő uraknak UK) kilón (elüli egyszerre teli

j megrendelésnél 8%-tóli leszámmittalik. Ha löbszöri 
megrendelés a 1<K) kilót meghaladja, utólag 1%-tólil 

i téritek meg.
A megrendelések a pénz előleges beküldése, vagy 

utánvétel mellett expcdiáltalnak. Kosarak a fclszámitoll 
árakon nyolc/, napon belül visszavételnek.

Nagyobb megrendeléseknél még kedvezményesebb 
! árengedélyt állapítok meg. A megrendelésnél a 
[czimet, lakást, vasúti állomást és utolsó postát olvashatóan 
kiírni kérem.

Gyöngyös, 1902. évi augusztus hó.
Tisztelettel

C söm ör K álm án
S/.őlö-nagvbirloko

czigán\}*zenel<arommal
Ruttkún állandóan megtelepedtem s úgy hely

éjjel egymásután pusztított a tűz Rotlischild Jakab és 
Spitz Gyula lakosoknál. Előbbinél odaégett a lakóház. 
a szeszfőző és több állat, a gabonával telt csűrök is a 
lángok martalékává lettek. E bó l én este K irá ly -k i-h u 
tán  15 épület égett oda. Valamennyi tűzesetnek gyúj
togatás lehetett az oka.

közönségnek.
B. pártfogást kér

kiváló tisztelettel

Czibula D ezső
prímás és zenekara.

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. Műller orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerröl

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében 

portomentesen küldi
Cnrt Köbér, Braunsohweig.

P É N Z
kölcsönök leggyorsabb és legolcsóbb eszközlése

házakra, földekre
4Va#/0-os kamat mellett 50 évre is. Kizárólag Utólagos jutalék-fizetés ellenében, 

úgyszintén köz- és magántisztviselőknek, katonatiszteknek, kereskedőknek, ipa
rosoknak és minden hitelképes egyénnek diseréten eszközöl hitelt

S O M O G Y I  B A U m O D A
bej. ezég

Budapest, VI. l<er., Próféta.utcza 5. szám.
(Válaszbélyeg csatolandó.)
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lSEIFERT JÓZSEF POZSONY, Halászkapu 4 , §

-A.j á r a lja  d ú s  r a k t á r á t
KIÜTI’ KHIGVIiS-féle I

k ü l ö n l e g e s  a ez é 1 c s ö v ii ]
fegyverekből

O  HENRI Pl EPER EREDETI
g  DIA X NA-F EGYYEII El DŐL
S" úgy szinte
g  Raitenel kakasnélkuli fegyverekből 
q  e r e d e t i  g-3rá .ri á ira ,lron -

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vadász- 
Q  fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászat kedvelő és
O hivatásos vadász refercncziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel 

szolgált
O  Cs. és kir. állami áruda által osztrák magyar füstnélkllli 1. szánni 
O  vadászati é-, tárcán lőporral töltött töltények, torabbá szállítok minden fajta 
Q  kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden káli

boriihoz legolcsóbb áron.
Vadászati, utazási és sport-kiiltfnlp^ességek.

O Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O
Q  alkalmából vadászfegyvereim és vadászeszközeim dus választékban lesznek Q  
Q  kiállítva, melyek eladók is, mit is a t. közönség becses figyelmébe ajánlok, a

O O O O O O Ö O O O O O O O O Q O O O O Q G O O O O O O O O
Kiadótulajdonos: özv. Moskóczl rcrenczné

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszerelése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. I. A tüdő 

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitiinö hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. ■>. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor 
görcsöt, kölikat és szakgatAsokat. ö. Jótékony hashajtó és vértisz 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochnndriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. Ü. Kitiinö hatása van fog 
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gy<> 
mór rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy 
mint höpörsenés, sipoly, szemöles, égési seb. fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szak gá
tast, küszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kiesi, vagy ö dupla üveget t 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczegoviiiáhu I kor. tlo fillér. Ke 
vcsebb neui küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo- 

mellett.

1UI j p r f  <1 7 P n V P H  u,d{,,r önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
IV IIC I l  o Z ,C llV C v J  . fása van és majdnem mimlig elkerülheti a fájdalmas opera 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi
centifolia-kenőcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitesében 
pedig elérhetetlen. Valód i centifolja-kenöes használtatik, a gyermekágyasuk mellhajainá'. 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeinényedésnél, vürhenynél, mindenféle régi hajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és esontokon, sebeknél sóse.siiz. dagadt lábaknál, süt esontszúnál is ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, dara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karlmukuliis, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülhaji és a gyermekek sebesedénél 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt ,'i korona öli fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: .őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada- beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében fellilmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a lódcg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem min.lég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagv efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekén csak 
lekleljehh a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a kél régi elismert jó. 
olcsó, meghízható amellett telicsen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódiau kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni :

Tbiory (Adóit) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 
Rohltscb Saucrbrunn mellett.

Közp. raktár Budapesten: Török .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittehach .). é5 Bérsben: 
Brady gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Kormöczbányán.

Nyom. a turóczszontmártoni magyar nyomdában. Moskóezi F.-nc.

..iieln ecbter Balsam, ni le Scbuiiia(ti'á>elkiU In
. / Vrlsrry inPrípidi

zása vagy lefizetése
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